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Vážení absolventi, milí kolegové,
je pro mě velkou ctí představit se Vám jako v pořadí 11. rektor 
Vysoké školy ekonomické v Praze. V únoru 2014 jsem byla zvo-
lena Akademickým senátem VŠE a prezidentem ČR jsem byla 
do funkce rektorky jmenována 1. dubna 2014 na čtyřleté funkč-
ní období. Mými nejbližšími spolupracovníky se stali prorek-
tor pro strategii a statutární zástupce doc. Fischer, prorektor pro 
studijní a pedagogickou činnost doc. Dvořák, prorektor pro me-
zinárodní vztahy a informační systémy doc. Hnilica a prorek-
tor pro vědu a výzkum prof. Musílek. Počátek roku 2014 přine-
sl změny i ve vedení Fakulty financí a účetnictví a Fakulty pod-
nikohospodářské. Přeji nově zvoleným děkanům doc. Ing. La-
dislavu Mejzlíkovi, Ph.D. a prof. Ing. Ivanu Novému, CSc. hod-
ně úspěchů.

Během mého funkčního období v letech 2014–2018 bude VŠE 
muset reagovat na rostoucí konkurenci na trhu vzdělávacích 
služeb, na nepříznivý populační vývoj, a přizpůsobit se změnám 
v legislativě vysokoškolského prostředí. Domnívám se, že VŠE je 
na tuto situaci dobře připravena. Jejími nespornými výhodami 
jsou zejména odborné zázemí fakult, široké spektrum studijních 
oborů, které ve většině případů odpovídají potřebám trhu prá-
ce, stabilní finanční situace i moderní atraktivní výukové prosto-
ry. Silné a úspěšné fakulty spolupracující jak vzájemně, tak 
i s vedením školy, jsou nutnou podmínkou pro to, aby Vysoká 
škola ekonomická v Praze upevnila své vedoucí postavení v ČR 
v oblasti ekonomického a manažerského vzdělávání a patřila 
k nejlepším univerzitám v regionu střední a východní Evropy. 

Úspěch každé vysoké školy se měří kvalitou jejích absolventů. 
Myslím si, že VŠE může být na své absolventy, kteří ovlivňují 
vývoj české společnosti jak v podnikové sféře, tak ve veřejném 
sektoru, právem hrdá. Věřím, že se budeme pravidelně setkávat 
nejen na Dni s VŠE, ale zejména na odborných fórech, při reali-
zaci výzkumných projektů s fakultami i při stále větším zapojení 
absolventů do pedagogické činnosti. Určitě totiž máme spo-
lečný cíl – posilování dobrého jména naší Alma Mater, Vysoké 
školy ekonomické v Praze.

prof. Ing. Hana Machková, CSc.
rektorka VŠE

ÚVODNÍ SLOVO 
REKTORKY VŠE



2 DEN S VŠE 2014

Najděte cestu zpět do své školy – odborná setkání 
absolventů
Fakulta organizuje ve spolupráci s Rozvojovým a poradenským 
centrem odborná setkání pro absolventy a přátele fakulty, kde 
vystupují přední ekonomičtí experti k aktuálním ekonomickým 
otázkám. Setkání jsou příležitostí nejen k odborné diskusi, ale rovněž 
k neformální výměně názorů a zkušeností mezi absolventy a akade-
mickými pracovníky fakulty. Poslední setkání bylo věnováno aktuální 
ekonomické situaci a budoucímu vývoji ekonomiky ČR a jako host 
na něm vystoupil Aleš Michl.

Seznamte se s novinkami ve světě ekonomie – 
odborné konference
Fakulta pořádá odborné konference, na kterých jsou prezentovány 
výsledky vědecko-výzkumné činnosti odborníků z fakulty a rovněž 
aktuální trendy a zkušenosti ze zahraničí. Například konference 
Rozvoj a inovace finančních produktů – Úvěrový trh a platební služby 
pořádaná v únoru pod záštitou viceguvernéra České národní banky 
prof. Vladimíra Tomšíka a s podporou Asociace pro kapitálový trh 
a České bankovní asociace byla věnována otázkám nových produktů, 
distribučních cest a jejich praktických dopadů na finanční instituce, 
distributory a spotřebitele v širším kontextu turbulentního vývoje 
finančního trhu, makroekonomického prostředí a měnících se socio-
demografických faktorů. Dubnovou tradicí se již stala konference 
Teoretické a praktické otázky veřejných financí, která se letos konala 
již po devatenácté.

  

  

Přijďte si poslechnout názory na aktuální ekonomické 
otázky – významní hosté na fakultě
Fakulta pořádá přednášky a vystoupení významných osobností 
z ekonomické teorie i praxe, kde je možné se seznámit s jejich 
názory na aktuální ekonomické problémy. Takovou akcí byla např. 
přednáška ekonoma světového formátu Willema Buitera, Global 
Chief Economist Citi, na téma „Co může za žalostný výkon evropské 
ekonomiky a jak z toho ven?”, kterou uspořádala fakulta ve spolu-
práci se Citi. 

  

Doplňte si své vzdělání – kurzy celoživotního vzdělávání
Fakulta nabízí pro širokou veřejnost pestrou paletu kurzů celoživot-
ního vzdělávání. Účastníci kurzů mají možnost se jejich prostřed-
nictvím seznámit s aktuálními teoretickými i praktickými poznatky 
z oblasti financí, účetnictví, oceňování, popř. si doplnit své pedago-
gické vzdělání. Mezi žádané kurzy patří Peněžní ekonomie a ban-
kovnictví – kurz určený zejména pro pracovníky finančních institucí, 
Mezinárodně uznávané účetní standardy – kurz seznamuje účastníky 
s výkaznictvím dle pravidel Mezinárodních standardů účetního vý-
kaznictví (IFRS) či kurzy z oblasti oceňování pořádané ve spolupráci 
s Institutem oceňování při VŠE. Zejména pro ekonomy, kteří se roz-
hodli věnovat pedagogické činnosti na středních odborných školách 
je určen kurz Doplňující pedagogické studium, na základě kterého 
absolvent získá osvědčení o pedagogické způsobilosti pro vyučování 
ekonomických předmětů. 

Příležitost pro nadané studenty obchodních akademií – 
Účetní olympiáda 
Katedra finančního účetnictví každoročně pořádá „Účetní olympi-
ádu pro střední odborné školy“. Jejím cílem je umožnit studentům 
účetnictví na středních školách otestovat si úroveň vlastních znalostí 
v porovnání se studenty ostatních odborných škol, získat praktické 
zkušenosti při řešení náročných účetních problémů a též seznámit 
se s odlišnou formou požadavků na způsob práce studentů, kteří 
zvažují po ukončení střední školy pokračování studia na vysoké škole. 
Současně by Olympiáda měla pedagogům pomoci při výuce účet-
nictví a při výměně zkušeností s pedagogy z jiných středních škol. 
V neposlední řadě je vyhlášení Olympiády motivováno naší snahou 
o zvýšení spolupráce mezi středními odbornými školami a Vysokou 
školou ekonomickou v Praze. 

  

  

Otevíráme dveře k profesním kvalifikacím
Fakultě byla na vybrané předměty udělena akreditace od ACCA (The 
Association of Chartered Certified Accountants). ACCA je profesní 
kvalifikace, jejíž sylabus byl uznán Organizací spojených národů jako 
základ pro globální kvalifikaci účetních. Profesní kvalifikace ACCA 
je založena na Mezinárodních standardech účetního výkaznictví 
a na Mezinárodních auditorských standardech. ACCA kvalifikace slou-
ží jako záruka kvality pro zaměstnavatele a pro finanční profesionály 
tedy znamená nezanedbatelnou konkurenční výhodu na trhu práce. 
Podobně jsou uznávány i některé předměty pro auditorské zkoušky, 
v nejbližší době má fakulta záměr získat statut „Recognized Universi-
ty“ v rámci programu CFA.

Veškeré informace najdou zájemci na http://f1.vse.cz

Z ČINNOSTI FAKULTY FINANCÍ  
A ÚČETNICTVÍ
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Fakulta mezinárodních vztahů (FMV) je jednou z největších 
fakult Vysoké školy ekonomické v Praze. Významnou sou-
částí VŠE od jejího vzniku byla i její předchůdkyně Fakulta 
obchodní. FMV nabízí bakalářské a magisterské obory v pro-
gramech Mezinárodní ekonomické vztahy a Politologie. 
Obory jsou zaměřené na mezinárodní ekonomické vztahy, 
cestovní ruch, mezinárodní politiku a diplomacii, evropskou 
integraci, politologii a obchodní a mezinárodní právo. Vý-
znamnou hodnotou studia na FMV je dosažení vysoké úrov-
ně znalostí dvou až tří cizích jazyků včetně jejich odborného 
pojetí a intenzivní internacionalizace studia. 

FMV každoročně zve kolem 30 hostujících profesorů a expertů 
z praxe z celého světa, kteří se buď podílejí na výuce, nebo vyučují 
ucelené vysoce specializované kurzy. Studenti mají možnost studo-
vat jeden semestr v zahraničí na partnerských školách, kterých je přes 
230. Mohou také absolvovat praxe a stáže, a to jak v tuzemsku, tak 
v zahraničí, například v Českých centrech, na Stálé misi ČR při OSN 
v Ženevě, na České podnikatelské misi při EU – CEBRE v Bruselu, v Ně-
meckém spolkovém sněmu nebo v řadě mezinárodních společností, 
např. IBM, Škoda Auto, Tesco, Lasvit, atd. Dlouhodobé stáže se stávají 
zaměstnavateli velmi poptávanou součástí studia. 

Na FMV je možno absolvovat také mezinárodní cizojazyčné obory: 
společný obor sedmi univerzit Economics of Globalisation and 
European Integration, magisterský obor zaměřený na diplomacii 
International and Diplomatic Studies, magisterský obor Internatio-
nal Business – Central European Business Realities nebo bakalářský 
obor International Business. FMV umožňuje také profesně zaměřené 
vzdělávání v rámci kombinovaného bakalářského oboru Manažer 
obchodu (studium při zaměstnání), který je vhodný pro zvyšování 
kvalifikace středního managementu obchodních společností. 

Magisterský obor Mezinárodní obchod a jeho anglická verze Interna-
tional Business – Central European Business Realities obdržely jako 
první a zatím jediné obory v ČR mezinárodní akreditací EPAS, udělo-
vané European Foundation of Management Development. 

FMV rozvíjí vědecko-výzkumnou činnost v oblastech studijních obo-
rů a její pracovníci přispívají významným způsobem k posunu vědy 
a teorie v rámci svého odborného působení. Řada učitelů zároveň vy-
učuje na renomovaných zahraničních univerzitách ve Francii, USA, 
Číně, Rakousku, Německu, Itálii, Ruské federaci, Slovensku atd.

V čele FMV stojí od roku 2012 děkan doc. Ing. Štěpán Müller, CSc., 
MBA, proděkan pro pedagogickou činnost a statutární zástupce 
děkana Ing. Pavel Hnát, Ph.D., proděkanka pro zahraniční vztahy 
a PR doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc. a proděkan pro rozvoj a finance 
Ing. Mgr. Petr Štěpánek, Ph.D. Funkci proděkanky pro vědu a doktor-
ské studium zastává doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D.

Prof. Ing. Hana Machková, CSc., která působila jako vedoucí Katedry 
mezinárodního obchodu na FMV a v letech 2006 – 2014 jako prorek-
torka pro zahraniční vztahy a PR VŠE, byla v únoru t.r. zvolena novou 
rektorkou Vysoké školy ekonomické v Praze. 

Na FMV působí čtyři tematické instituty. Francouzsko-český institut 
řízení (IFTG) se od roku 1990 specializuje na vzdělávání frankofonních 
manažerů. Ve spolupráci s velvyslanectvím Francie a konsorciem 
francouzských vysokých škol nabízí možnost studia v programu MBA 
– Master Management et Administration des Entreprises. Program je 
akreditován ve Francii a absolventi získávají „diplôme d´Etat“ Univer-
sité Jean Moulin Lyon 3.

Centrum evropských studií (CES), které je součástí FMV od roku 
1996, organizuje pravidelné odborné přednášky a konference 
k evropským tématům, na které jsou zváni i absolventi. Institut pro 
udržitelné podnikání se věnuje výzkumu v oblasti dlouhodobé 
udržitelnosti. V lednu 2013 vzniklo na půdě FMV nové Centrum 
asijských studií (CAS).
 
Mezi prioritní cíle FMV patří zintenzivnění pravidelných kontaktů 
s jejími absolventy a využití jejich expertní kapacity a zkušenos-
tí v navazující spolupráci. Na podzim 2013 FMV založila tradici 
odborných setkání s absolventy. V listopadu se tak přibližně šedesát 
absolventů vrátilo na jeden večer do svých vysokoškolských lavic, 
aby si vyslechli přednášku bývalého velvyslance v Japonsku Ing. Karla 
Žebrakovského a následně se u číše vína sešli se svými bývalými 
spolužáky. Dne 10. dubna 2014 se ve stejném formátu uskutečnilo 
odborné setkání na téma probíhajících jednání o Transatlantickém 
obchodním a investičním partnerství (TTIP) mezi USA a EU, na kterém 
vystoupil JUDr. Richard Hlavatý z Ministerstva průmyslu a obchodu. 
FMV si váží úspěchů svých absolventů, kteří se prosazují na vysokých 
pozicích ve veřejném i soukromém sektoru, a velmi uvítá opětovné 
navázání kontaktů a nabídky k předání zkušeností formou přednášek 
nebo stáží pro současné studenty. 

Na FMV působí četné studentské spolky. Spolek Junior Diplomat Ini-
tiative (česky Iniciativa mladých diplomatů) nabízí studentům diplo-
matických oborů četná setkání a přednášky s předními hosty z diplo-
matických kruhů, tematické konference a exkurze. Nový Studentský 
klub obchodu a konkurenceschopnosti (SKOK) byl založen na zákla-
dě Memoranda o spolupráci na sběru, analýze a prezentaci výsledků 
Executive Opinion Survey – Global Competitiveness Report mezi FMV 
a Světovým ekonomickým fórem. Studenti se tak zapojují do sběru 
dat mezi manažery českých společností pro pravidelné mezinárodní 
ročenky konkurenceschopnosti. SKOK dále pořádá pravidelný cyklus 
odborných přednášek zaměřených na investice – Cyklus investičních 
večerů. Studenti FMV se pravidelně úspěšně zapojují do mezinárod-
ních modelů Organizace spojených národů nebo reprezentují školu 
v mezinárodních sportovních soutěžích. 

Fakultu mezinárodních vztahů najdete na http://fmv.vse.cz 
a také na Facebooku a Youtube.

  

FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ 
SE PŘEDSTAVUJE
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Fakulta informatiky a statistiky v poslední době usiluje 
o rozvoj a posílení kontaktu s absolventy studia. 
V posledním roce fakulta zvýšila podporu aktivit, které 
by přivedly absolventy zpět na půdu školy, ať již ve formě 
dalšího vzdělávání absolventů v odborných kurzech 
a seminářích nebo formou přímé účasti ve vzdělávání 
studentů či realizací praktických projektů se zapojením 
studentů do jejich řešení.

Od roku 2012 realizuje Fakulta informatiky a statistiky v rámci 
Celoživotního vzdělávání odborné kurzy určené jak studentům, 
tak zejména absolventům i široké veřejnosti. V posledním roce 
se fakultě podařilo výrazným způsobem rozšířit nabídku kurzů, 
kde kromě tradičních, jako je kurz pro rozvoj a prohloubení 
znalostí o jazyku SQL – trénink pro začátečníky a mírně pokročilé, 
Modelování podnikových procesů, Procesní řízení organizace, 
Řízení projektů v multiprojektovém prostředí (program a portfolio 
management), Základy analýzy a návrhu informačních systémů 
nebo Základy řízení projektů, nabízí také kurzy, které mohou být 
realizovány „na míru“ účastníkům, jak z hlediska jejich konkrétního 
obsahu, tak např. časové dotace. Nabídku stávajících kurzů 

a seznam možných témat v dalších oblastech naleznete na  
http://fis.vse.cz/czv/odborne-kurzy/.

Spolupráce fakulty s praxí se v roce 2013 rozvinula také 
v oblasti veřejné správy. Tým pod vedením Ing. Dušana Chlapka, 
Ph.D. realizuje v současné době několik dílčích projektů v oblasti 
„Otevřených dat“ pro instituce jako Česká správa sociálního 
zabezpečení, Český telekomunikační úřad nebo Český statistický 
úřad. Na toto téma také v dubnu 2014 proběhl Večer s absolventy, 
prostřednictvím kterého se fakulta také snaží zintenzivnit spolupráci 
se svými bývalými studenty. Od roku 2012 také fakulta spolupracuje 
na projektu DYME (Dynamic Models in Economics), který spojuje 
Vysokou školu ekonomickou v Praze, Univerzitu Karlovu a Akademii 
věd ČR. Cílem centra je pokročilý výzkum na pomezí matematiky 
a ekonomie. Jedná se o jedno z největších center tohoto druhu v ČR 
vůbec a financováno je z prostředků Grantové agentury ČR.

Informace o akcích pořádaných fakultou můžete najít na webu  
fis.vse.cz nebo na stránkách s informacemi pro absolventy 
absolventi.vse.cz, kde si můžete zřídit automatické zasílání 
informací o pořádaných akcích emailem.

FAKULTA INFORMATIKY  
A STATISTIKY SE PŘEDSTAVUJE

Chtěli bychom Vás informovat 
o možnosti získat až 2 volné vstu-
penky na sezení na Reprezentační 
ples VŠE 3. prosince 2014, podrob-
nosti o akci na www.plesvse.cz. 
Stačí, abyste se zaregistrova-
li do Klubu absolventů v období od 1. září 2014 do 3. listopa-
du 2014 a zaplatili členský poplatek. Zaregistrovat se můžete 
po přihlášení do Vašeho účtu na absolventi.vse.cz v sekci „Regis-
trace na akce a do Klubu absolventů“. Ze členství Klubu absol-
ventů vyplývají i další výhody, např. 2 volné vstupenky na Den 
s VŠE, který se bude konat v období květen/červen 2015. 

Neváhejte a staňte se členy Klubu absolventů VŠE!

V roce 2014 jsme Vás již pozvali
11. 1.–18. 2.: Dny otevřených dveří fakult
19. 2.: Debata na téma „Reforma společné zemědělské politiky“
24. 2.–16. 5.: Zájmové kurzy tělesné výchovy 
3. 3.–19. 5.: Série přednášek velvyslanců (SMSJM FMV) 
13. 3.: Přednáška francouzského ministra pro evropské záležitosti
18. 3.–19. 3.: Veletrh pracovních příležitostí ŠANCE (RPC)
2. 4.: Přednáška „Žena na poli českého businessu“ s Danou 
Bérovou z pořadu Den D
7. 4.: Přednáška Viceprezidenta Bolívie na téma „Státní a ekono-
mická transformace současné Bolívie“ 
10. 4.: Odborné setkání Fakulty mezinárodních vztahů 
15. 4: Odborné setkání Fakulty informatiky a statistiky 
26. 4.: Aerobiková sobota „ AEROBIC DANCE SHOW“ (CTVS)

Zájemcům z řad absolventů jsou určeny odborné kurzy nabízené 
Fakultou informatiky a statistiky (FIS). Jedná se obvykle o jedno, 
dvou až tří denní kurzy, nebo o blokovou výuku v odpoledních 
hodinách. Kurzy se konají v prostorách VŠE. 

Cílem kurzů je praktické osvojení dané problematiky. V roce 
2014 mají členové Klubu absolventů VŠE nárok na slevu 10% 
na všechny odborné kurzy FIS. Kurzy jsou otevírány průběžně 
celý rok a jejich nabídka se stále aktualizuje. Podrobné informace 
jsou k dispozici na  
http://fis.vse.cz/czv/odborne-kurzy/

Centrum tělovýchovy a sportu (CTVS) nabízí v letošním roce 
kurzy i pro absolventy VŠE. Seznam a náplň kurzů, podmínky 
přihlášení, ceny a další informace najdete na stránkách:  
http://ctvs.vse.cz/informacni-servis/zajmove-letni-spor-
tovni-kurzy-absolventi/ Přihlašování je možné od 5. 5. 2014. 
Předpokládáme největší zájem o kurzy v Dobronicích. První 
dobronický kurz začíná 21. června a jeho cena je 2 590 Kč. V pří-
padě zájmu o účast neváhejte kontaktovat vedoucí jednotlivých 
kurzů, všichni Vám rádi poskytnou bližší informace.

KLUB ABSOLVENTŮ NABÍDKA KURZŮ FIS

LETNÍ KURZY PRO 
ABSOLVENTY
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10. Dubna – odborné setkání FMV

Fakulta mezinárodních vztahů (FMV) Vysoké školy ekono-
mické v Praze pozvala své absolventy na odborné setkání, 
které se uskutečnilo ve čtvrtek 10. dubna 2014 od 
18 hodin v prostorách VŠE v Rajské budově.

V pořadí druhé odborné setkání absolventů FMV se zaměřilo 
na probíhající jednání o obchodní spolupráci EU a USA. Absolventy 
uvítal doc. Ing. Štěpán Müller, CSc., děkan Fakulty mezinárodních 
vztahů VŠE. JUDr. Richard Hlavatý, ředitel odboru zahraničně-
ekonomických politik II Ministerstva průmyslu a obchodu, poté 
vystoupil s přednáškou na téma „Česká republika a Transatlantické 
obchodní a investiční partnerství (TTIP) – hlavní výzvy, přínosy 
a rizika pro Českou republiku“. 

Transatlantické obchodní a investiční partnerství EU-USA (TTIP) si klade 
za cíl podstatnou měrou liberalizovat vzájemný obchod a investice. Má 
ambici stát se bezprecedentně nejvýznamnější bilaterální obchodní 
dohodou vůbec. TTIP má i zásadní zahraničně-politický a strategický 
aspekt v podobě dalšího prohloubení transatlantických vztahů. Jakým 
výzvám v této souvislosti bude čelit ČR a její hospodářství? Jaké priority 
má prosazovat? Jaké jsou potencionální přínosy a rizika TTIP pro ČR? 

Závěrem byli absolventi pozváni k neformálnímu setkání 
s občerstvením.

15. Dubna – odborné setkání absolventů FIS

Jménem děkana Fakulty informatiky a statistiky, 
doc. Luboše Marka, byli absolventi pozváni na odborné 
setkání v úterý 15. dubna od 18:00 na téma „Otevřená 
a propojitelná data – výzkum, výsledky, praxe“.
 
Na odborném setkání vystoupil Ing. Dušan Chlapek, Ph.D. (FIS VŠE), 
Mgr. Martin Nečaský, Ph.D. (MFF-UK), doc. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.  
(FIS VŠE).

Otevřená a propojitelná data se stávají stále více aktuálním tématem. 
Veřejná správa (i v ČR) se stále více hlásí k myšlence otevřenosti, a to 
mimo jiné i s využitím publikace formou otevřených dat. Současně 
akademická sféra a vybrané firmy začínají vyvíjet a nasazovat nástroje, 
které umožňují data publikovat a zpracovávat nejenom v otevřených 
formátech, ale i v propojitelné podobě (Linked Open Data – LOD). 
V rámci odborné setkání FIS bude provedeno seznámení účastníků 
s řešenými výzkumnými otázkami a hlavními výsledky dlouhodobého 
výzkumu i praktických projektů v oblasti otevřených a propojitelných 
dat, které byly realizovány společnými týmy Fakulty informatiky 
a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze a Matematicko-fyzikální 
fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Po přednášce následovala číše vína v prostorách Rajské budovy 
s drobným občerstvením v podobě jednohubek.

ODBORNÁ SETKÁNÍ

VŠE hledá talent a ples VŠE 2014

I pro absolventy je talentová soutěž VŠE HLEDÁ TALENT. Přihlaste se 
a můžete být ohodnoceni velmi zajímavými finančními cenami, které 
do soutěže věnují partneři celé akce.

Finalisté soutěže vystoupí na Reprezentačním plese VŠE 3. prosince 
v sále Lucerny. 

Soutěž VŠE HLEDÁ TALENT vyhlásila Vysoká škola ekonomická 
v Praze poprvé v roce 2011. Založila se tím nová tradice, která se 
v součinnosti s Reprezentačním plesem VŠE bude opakovat každý 
rok. Cílem této soutěže je ocenit talent, který zůstává v porovnání 
se zaměřením VŠE poněkud v pozadí. Ukažte, že ekonomové jsou 
schopní i v jiných oborech a předveďte své umění a talent před plnou 
Lucernou. Více podrobností na www.vsehledatalent.cz.

Letní kurzy v Dobronicích 

Sportovní týden je určen pro absolventy VŠE se zájmem o aktivní 
odpočinek formou pohybových aktivit. (Sportovní hry, sporty 
v přírodě, vhodné formy gymnastiky, atletika, turistika, soutěže, 
závody, víceboje, štafety, společenské akce):

●	 Kurzy Zájmové tělesné výchovy pro absolventy
●	 Odborné setkání absolventů fakult spojené s přednáškou a ná-

sledným rautem
●	 Přednášky významných osobností na zajímavá témata
●	 Promítání filmového klubu VŠE 
●	 Pro podrobnosti sledujte stránky absolventi.vse.cz začátkem 

zimního semestru v říjnu.

Informujte o akcích své spolužáky a známé, kteří studovali na VŠE.

PŘIPRAVUJEME
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Prezident republiky Ing. Miloš Zeman jmenoval v úterý 
25. března 2014 na Pražském hradě rektorkou Vysoké 
školy ekonomické v Praze prof. Ing. Hanu Machkovou, CSc. 
Jmenování nabývá účinnosti od 1. dubna 2014 na čtyřleté 
funkční období končící dnem 31. března 2018.

Jmenovacího aktu se zúčastnil i ministr školství, mládeže a tělový-
chovy PhDr. Marcel Chládek, MBA. V krátkém projevu popřál pan 
prezident prof. Machkové hodně úspěchů a zdůraznil, že Vysoká 
škola ekonomická v Praze je jeho Almou Mater. 

Po jmenování pozval prezident republiky novou rektorku, jejího 
předchůdce ve funkci prof. Ing. Richarda Hindlse, CSc., dr. h. c. 

a předsedu Akademického senátu VŠE prof. Václava Riedlbaucha 
na pracovní oběd.

Od 1. dubna 2014 byli jmenováni noví prorektoři:
● doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D., 
 statutární zástupce rektorky, prorektor pro strategii
● doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D., 
 prorektor pro studijní a pedagogickou činnost
● doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D., 
 prorektor pro mezinárodní vztahy a informační systémy
● prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D., 
 prorektor pro vědu a výzkum

Vzdělání
1981    Ing., obor Ekonomika zahraničního obchodu, VŠE
1990    CSc., úsek Zahraniční obchod, VŠE
1994    doc., obor Mezinárodní obchod, VŠE
2004    prof., obor Mezinárodní obchod, VŠE

Akademické funkce
2002–2014   vedoucí katedry mezinárodního obchodu, VŠE
2006–2014   prorektorka pro zahraniční vztahy a PR, VŠE
2014–dosud  rektorka, VŠE

Odborná činnost
1990–1995   Université Robert Schuman Strasbourg, 
     hostující profesorka
1990–dosud  Francouzsko-český institut řízení, VŠE, ředitelka
1996–2004   expertní činnost v programech PHARE
1997–dosud  Université Jean Moulin Lyon 3, IAE de Lyon, hostující  

    profesorka 
1998–2005   Université de Nice Sophia Antipolis, IAE de Nice, 
     hostující profesorka
1998–dosud  Université Paris 1 – Panthéon – Sorbonne, IAE de Paris, 
     hostující profesorka
2006–dosud  členka Výkonného výboru CEMS

2002–2007   hlavní řešitelka grantových projektů GAČR, 
     r. č. 402/02/1546 a 402/05/2643
2012–dosud  členka Akademické rady Diplomatické akademie, 
     Ministerstvo zahraničních věcí ČR
2014–dosud  členka Strategického výboru CEMS

Publikační činnost
Autorka a spoluautorka 19 monografií a učebnic, vedoucí autorského 
kolektivu či spoluautorka 8 vysokoškolských učebních textů, více než 
90 článků v českých a francouzských odborných časopisech, sborní-
cích a denním tisku, spoluautorka řady výzkumných studií, autorka 
či spoluautorka odborných překladů z angličtiny a francouzštiny, 
autorka recenzí a odborných posudků.

Státní mezinárodní vyznamenání a další ocenění
1996    hevalier dans l´Ordre des Palmes Académiques (Rytíř 
     řádu Akademických Palem) – státní vyznamenání 
     udělené před sedou vlády Francouzské republiky na 
     základě návrhu Ministerstva školství
2002     Cena nakladatelství GRADA, kategorie ekonomické 
     literatury „Mezinárodní marketing a obchod“
2006    Cena nakladatelství GRADA, kategorie ekonomické 
     literatury, „Mezinárodní marketing“

PŘEDSTAVENÍ NOVÉHO VEDENÍ 
VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

prof. Ing. Hana Machková, CSc.
rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze

Již druhým rokem Centrum tělesné výchovy a sportu pořádá pro ab-
solventy zájmové kurzy Fitness. Pro velký zájem se nabídka neustále 
rozšiřuje. Vybírat můžete z různých forem aerobiku – step aerobik, ta-
neční aerobik, kick box, tae-bo, rope skipping, dále například zumba, 
latina dance, pilates, jóga a zdravotní cvičení. 

Lektory kurzů jsou převážně studenti a absolventi VŠE. Kurzy pro-
bíhají v období semestrální výuky na Žižkově – tělocvična Menza 
Italská (MI 307) a tělocvična Stará budova (SB TEL). Přihlašovat se 
opět můžete od konce září 2014. Více informací na stránkách  
www.ctvs.vse.cz a absolventi.vse.cz. 

ZÁJMOVÉ KURZY CTVS PRO ABSOLVENTY
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Vzdělání
2000    Ing., obor Podniková ekonomika a management, VŠE
2002    Ph.D., obor Podniková ekonomika a management, VŠE
2006    doc., obor Podniková ekonomika a management, VŠE

Akademické funkce
2007–2009   zástupce vedoucí katedry podnikové ekonomiky, VŠE 
2009–2014   proděkan pro pedagogiku Fakulty podnikohospodá-
     řské, VŠE
2014–dosud  prorektor pro mezinárodní vztahy a IS, VŠE

Odborná činnost
2004–dosud  Institut oceňování majetku při VŠE, lektorská 
     a posudková činnost 
2008–dosud  hostující profesor na Università Commerciale Luigi 
     Bocconi, Miláno, Itálie
2008–dosud  akademický ředitel oboru CEMS MIM

2008–dosud  garant mezinárodního navazujícího magisterského 
     oboru International Management, VŠE
2008–dosud  člen CEMS Entrepreneurial Finance Faculty Group
2006–2009   hlavní řešitel grantového projektu GAČR, r. č. 402/06/P057

Publikační činnost
Autor a spoluautor 9 monografií, 2 vysokoškolských učebnic, 3 skript, 
12 publikací uznávaných v RVVI (2x WoS; 5x Scopus; 3x pozitivní 
seznam; 2x metodika uplatněná a doporučená orgánem státní správy 
pro praxi), více než 50 příspěvků na mezinárodních a domácích kon-
ferencích či odborných článků.

Získaná ocenění
2004–2012   7x cena děkana fakulty o nejlepší publikaci, VŠE
2007, 2009   cena rektora VŠE za prestižní publikaci, VŠE
2008    CEMS Course of the Year, nejlépe hodnocený kurz
     partnerských univerzit aliance CEMS

doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D.
prorektor pro mezinárodní vztahy a informační systémy VŠE

Vzdělání
1984    Ing., obor Finance, VŠE
2003    Ph.D., obor Finance, VŠE
2005    doc., obor Finance, VŠE

Akademické funkce
1994–1998   vedoucí katedry bankovnictví a pojišťovnictví, VŠE
2006–2014   děkan Fakulty financí a účetnictví, VŠE
2014–dosud  prorektor pro studijní a pedagogickou činnost, VŠE

Odborná činnost
1999–2001   hlavní řešitel grantu GAČR, r. č. GA 402/99/1204
2000–dosud  člen vědeckého grémia České bankovní asociace
2004–dosud  člen správní rady Certifikačního ústavu, VŠE
2006–2008   hlavní řešitel grantu GAČR, r. č. GA 402/06/0700
2009–dosud  člen Rozkladové komise ČNB

Publikační činnost
Autor a spoluautor 10 monografií a učebnic, 30 článků v českých a za-
hraničních odborných časopisech a 13 výzkumných studií.

Vzdělání
1988    Ing., obor Finance, VŠE
1997    Professional Diploma in Real Estate Studies, Leeds 
     Metropolitan University 
1998    Ph.D., obor Finance, VŠE
1998    doc., obor Finance, VŠE, 
2003    prof., obor Finance, VŠE

Akademické funkce
2000–2003   proděkan pro vědu a doktorské studium, 
     Fakulta financí a účetnictví, VŠE
2003    prorektor pro studijní a pedagogickou činnost, VŠE
2006–2014   proděkan pro vědu a doktorské studium, 
     Fakulta financí a účetnictví, VŠE 

2014–dosud  prorektor pro vědu a výzkum, VŠE

Odborná činnost
2000–2003   DePaul University Chicago, hostující profesor (3 měsíce) 
1999–dosud  Česká bankovní asociace, člen vědeckého grémia 
2002–2004   hlavní řešitel grantového projektu GAČR, 
     r. č. 402/02/1308
2003–2006   Komise pro cenné papíry, člen prezídia
2006–2009   člen oborové komise GAČR pro společenské vědy
2009–dosud  Česká národní banka, člen rozkladové komise

Publikační činnost
Autor a spoluautor 15 monografií a učebnic a více než 70 článků 
v českých a zahraničních odborných časopisech. 

doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
prorektor pro studijní a pedagogickou činnost (VŠE)

prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
prorektor pro vědu a výzkum (VŠE)
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Vzdělání
2001     Ing., obor Statistické a pojistné inženýrství, VŠE
2005    Ph.D., obor Statistika, VŠE
2008    doc., obor Statistika, VŠE

Akademické funkce
2006–2012   Rada vysokých škol, člen předsednictva
2006–2010   Fakulta informatiky a statistiky, VŠE, proděkan pro 
     vědu, výzkum a informatiku
2006–dosud Akademie věd České republiky, člen Akademického
     sněmu
2008–dosud  vedoucí katedry ekonomické statistiky, VŠE
2010–dosud  VŠE, prorektor pro strategii
2012–dosud  předseda Rady vysokých škol

Odborná činnost
2007–dosud  vedoucí řešitelského týmu tří grantů GAČR
2009–2010   MŠMT ČR, vedoucí projektu IPn Reforma terciárního
     vzdělávání
2011–2012   Český statistický úřad, poradce předsedkyně
2012–dosud  Český statistický úřad, vedoucí metodických auditů
2013–dosud  znalec dle zákona č. 36/1967 Sb. ve specializaci statistika
2013–dosud  MŠMT ČR, odborný garant šetření studentů 
     EUROSTUDENT V a DOKTORANDI 2014

Členství v odborných organizacích
1995–dosud  Jednota českých matematiků a fyziků
2002–dosud  Česká statistická společnost
2004–dosud  International Association for Statistical Education
2007–dosud  Česká demografická společnost
2010–dosud  International Statistical Literacy Project, národní   
     koordinátor za ČR
2010–dosud  Česká společnost ekonomická, člen představenstva  
     a výkonného výboru
2012–dosud  International Statistical Institute
2012–dosud  Centre for International Research on Economic 
     (Tendency) Surveys,

Publikační činnost
Je autorem či spoluautorem 5 monografií, 8 článků v časopise s im-
pakt faktorem, 33 recenzovaných článků, 92 konferenčních příspěvků 
a 7 vysokoškolských učebních textů.

Získaná ocenění
2001     Cena Josefa Hlávky
2004    Cena rektorky VŠE za prestižní publikaci – článek 
2003–2011   6x cena děkana Fakulty a informatiky VŠE za 
     nejlepší publikaci

doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.
prorektor pro strategii VŠE

Ve středu 9. dubna 2014 se konalo 
53. zasedání Akademického senátu 
Fakulty financí a účetnictví Vysoké 
školy ekonomické (FFÚ VŠE), na kte-
rém proběhla slavnostní inaugu-
race nového děkana doc. Ing. La-
dislava Mejzlíka, Ph.D.  Do úřadu 
jej uvedla rektorka Vysoké školy 
ekonomické (VŠE) prof. Ing. Hana 

Machková, CSc. „Jsem ráda, že v čele Fakulty financí a účet-
nictví stane člověk s velkou praktickou zkušeností,“ uvedla 
rektorka po předání jmenovacího dekretu.

Nový děkan povede fakultu v období od 1. dubna 2014 do 31. břez-
na 2018. „Ve funkci děkana budu muset čelit poklesu přihlášených stu-
dentů a také snížení rozpočtu fakulty. Bude na mně, abych tuto situaci 
stabilizoval,“ prohlásil děkan Mejzlík o svých prvořadých cílech. „Mým 
dlouhodobým cílem je ješ-
tě více otevřít fakultu spolu-
práci s praxí. Rád bych, aby 
s námi firmy spolupracova-
ly na výzkumu, do kterého 
by se mohli zapojit vyučují-
cí i studenti. Dále bych chtěl 
rozšířit nabídku předmě-
tů vyučovaných v angličtině, 

přitáhnout na fakultu více zahraničních studentů a posílit naší publi-
kační činnost,“ doplnil nový děkan.

Na zasedání Akademického senátu Fakulty financí a účetnictví 
také představil nové proděkany. Proděkanku pro zahraniční vztahy 
a statutární zástupkyni děkana doc. Ing. Marcelu Žárovou, CSc., 
proděkanku pro studijní a pedagogickou činnost doc. Ing. Danu Dvo-
řákovou, Ph.D. a proděkana pro vědu, výzkum a doktorské studium 
doc. Ing. Leoše Vítka, Ph.D.

Doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. získal v roce 2003 doktorský titul 
na Fakultě financí a účetnictví v oboru Účetnictví a finanční řízení 
podniku. Habilitoval v roce 2006. 

Je autorem nebo spoluautorem 7 knižních publikací a 85 článků 
z oblasti informačních a komunikačních technologií v účetnictví 
a auditingu. V minulosti působil jako člen poradní skupiny rektora 

VŠE pro finance a rozpočet. 
Od roku 2006 je vedou-
cím Katedry finančního 
účetnictví a auditingu FFÚ 
a od roku 2007 členem 
vědecké rady FFÚ. V sou-
časné době je také prvním 
viceprezidentem Komory 
auditorů v ČR.

NOVÝ DĚKAN FAKULTA 
FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ
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Děkanem Fakulty podnikohospodář-
ské (FPH) Vysoké školy ekonomické 
v Praze byl 16. dubna 2014 zvolen 
prof. Ing. Ivan Nový, CSc. Akademic-
ký senát FPH má 17 členů. V tajné 
volbě získal 9 kladných hlasů. 8 hla-
sů získala jeho protikandidátka pro. 
Ing. Eva Kislingerová, CSc.

Funkci děkana bude profesor Nový vykonávat v příštích čtyřech 
letech. Během svého volebního období se chce zaměřit na vědecké 
výstupy FPH, zkvalitnění bakalářských oborů v angličtině a ruštině či 
podporu mladých učitelů při kvalifikačním růstu.

Jeho cílem je například umožnit vědecky zaměřeným pracovníkům se 
plně věnovat vědecké a výzkumné práci na úkor ostatních činností. 
Jeho dalším cílem v oblasti vědy a výzkumu je vytvoření „projektové-
ho centra“ pro organizační a administrativní podporu vědecké práce 
či finančně motivovat autory kvalitních publikací. Profesor Nový bě-
hem příštích čtyř let míní pořádat pravidelná setkání vedení fakulty 
se studenty alespoň jednou za semestr. Studentům chce také systé-
mově zprostředkovat kontakt s praxí a zlepšit tím výuku na fakultě. 

V oblasti internacionalizace školy chce trvale podporovat prestižní 
studijní program CEMS, který se v žebříčku Financial Times dlouhodo-
bě objevuje v první desítce nejlepších magisterských programů.

Prof. Ing. Ivan Nový, CSc. je absolventem VŠE. Pedagogicky na Vysoké 
škole ekonomické působí od roku 1992, kdy se stal vedoucím katedry 
psychologie a sociologie řízení na Fakultě podnikohospodářské. V roce 
1993 se na VŠE habilitoval v oboru podniková ekonomika a manage-
ment. Ve stejném oboru byl roku 1998 jmenován profesorem. Mezi jeho 
odborné zaměření patří manažerská psychologie a sociologie, interkul-
turní komunikace a management, interkulturní tréninky, sociologický 
výzkum. Věnuje se také konzultacím a poradenství v oblasti personál-
ního rozvoje mezinárodních firem a kurzům zaměřeným na trénink 
sociálních a manažerských dovedností. Profesor Nový dodnes vede 
katedru psychologie a sociologie řízení na FPH. Zároveň v současnosti 
vykonává funkci proděkana pro vědu na FPH. Profesor Nový byl v po-
sledních letech řešitelem výzkumných projektů Grantové agentury ČR 
i mezinárodních výzkumných projektů. Je členem redakční rady Journal 
for European management Studies. Dále členem odborné komise pro 
společenské a humanitní vědy Rady vlády ČR pro vědu, výzkum a ino-
vace, členem stipendijní komise Česko-německého fondu budoucnosti 
či členem rakouské grantové agentury Sparklingscience Wien.

NOVÝ DĚKAN FAKULTY 
PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ

Mezinárodní škola podniká-
ní a managementu (ISBM) již 
několik let vede výběrový ma-

nažerský program částečně v českém a částečně v anglickém jazyce. 
V březnu tohoto roku dosáhla škola opět na tzv. „pečeť kvality“ (Qua-
litätssiegel), která ji byla udělena evropskou akreditační komisí FIBAA 
(Foundation for International Business Administration Accreditation) 
se sídlem v Bonnu. Evropská instituce FIBAA akredituje různé vzděláva-
cí programy především na univerzitách a vysokých školách v Německu, 
Rakousku, Švýcarsku a Holandsku. V ČR je ISBM jedinou veřejnou vyso-
kou školou s vlastní akreditací mezinárodního programu MBA.

Speciální exekutivní vzdělávací program trvá dva a půl roku a je 
srovnatelný s evropskou normou ve výši 90 kreditů (ECTS). Program je 
zaměřen na praktické využití posledních vědeckých poznatků v oboru 
ekonomie, finance, podnikání, obchodní právo, marketing, personální 
řízení, strategie, operativní management, daně a audit, informatika 
a nově také v oboru hospodářská etika. Po pětileté práci s několika 
ročníky byl program úspěšně reakreditován na dalších sedm let do roku 
2020. Kvalitativní hodnocení, které bylo v některých kritériích nadstan-
dardní, je výsledkem téměř ročního akreditačního řízení, které připravo-
valo vedení ISBM na Fakultě podnikohospodářské VŠE v Praze. Komise 
je standardně složena ze dvou zástupců evropských univerzit, jednoho 
zástupce evropského podnikatelského prostřední a zástupce z řad 
studentů. Komise rovněž ocenila aktivní členství a evaluaci programu 
Českou asociací MBA škol (CAMBAS), která sleduje kvalitu různých pro-
gramů v České republice a je členem mezinárodní komise EQUAL 

ISBM (International School of Business and Manage-
ment) je vzdělávacím střediskem pro firmy a jejich ma-
nažery při Fakultě podnikohospodářské. Jak uvádí aka-
demický ředitel ISBM a děkan Fakulty podnikohospodář-
ské prof. Ing. Ivan Nový, CSc.: „ISBM doplňuje a hlavně 
rozšiřuje studijní a vzdělávací programy Fakulty podni-

kohospodářské tak, aby její absolventi byli silnými osobnostmi, měli 
potřebný odborný rozhled a dokázali se co nejlépe orientovat v sou-
časné podnikatelské situaci a také uměli správně řešit aktuální mana-
žerské potřeby podniků. Pedagogickým úkolem ISBM je příprava kva-
litních odborníků a manažerů pro podnikovou praxi. “

Hlavním zahraničním partnerem je švýcarská univerzita ZHAW 
(Zurich University of Applied Sciences), kde mají studenti možnost 
absolvovat vybrané moduly. Podobná dohoda platí s Univerzitou 
Liechtenstein. Část výuky zajišťuje WOIS (Innovation Institute v Co-
burgu při Steinbeis University) v Berlíně. Jaký je aktuální plán ISBM 
do budoucnosti? Prof. Nový odpovídá: „Dalším krokem, který nám 
také komise rovněž doporučuje, by mělo být rozšíření programu plně 
v anglickém jazyce i pro mezinárodní účastníky. Tento záměr je v sou-
ladu také s vedením VŠE v Praze. Jsme rádi, že zájem studentů nám 
průběžně potvrzuje programovou úroveň i jeho praktické zaměření. 
Právě případovými studiemi a manažerským zaměřením je program 
typický a odlišuje se od standardního inženýrského vzdělávání.“ 

Další ročník bude otevřen v říjnu tohoto roku. Potřebné informace 
o struktuře a podmínkách studia jsou dostupné na http://isbm.vse.cz. 

INTERNATIONAL SCHOOL 
OF BUSINESS AND MANAGEMENT
Mezinárodní program pro manažery – MBA s evropskou certifikací
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Národohospodářská fakulta (NF) působí pod 
svým názvem nepřetržitě od roku 1968, kdy 
došlo k jejímu přejmenování z Fakulty poli-
tické ekonomie, která vznikla z Všeobecně 
ekonomické fakulty Vysoké školy ekonomic-
ké v Praze (VŠE). 

NF se po roce 1990 profilovala jako fakulta univerzitního typu, která 
vychovává odborně kvalifikované ekonomy v oblasti ekonomické 
teorie, hospodářské politiky a veřejné správy.Na NF studuje více než 
2500 studentů a pedagogický proces zajišťuje 90 učitelů společně 
s 22 administrativními pracovníky. Fakulta nabízí studium ve všech 
třech stupních studia – bakalářském, magisterském i doktorském. Ba-
kalářské studium je zaměřeno na ekonomickou teorii, hospodářskou 
politiku a veřejnou správu a regionální rozvoj. Navazující magisterské 
studium je nabízeno v oborech ekonomická analýza, hospodářská 
politika, hospodářské a politické dějiny, regionální studia, veřejná 
správa, ekonomie a správa životního prostředí. V doktorském studiu 
si mohou studenti vybrat z oborů ekonomická teorie, hospodářská 
politika, regionalistka – veřejná správa a hospodářské a politické 
dějiny 20. století.

Důraz v koncepci výuky je kladen i na internacionalizaci studia 
a budoucí konkurenceschopnost absolventů NF na domácím, ale 
i mezinárodním trhu práce. Studenti musí zvládnout angličtinu jako 
prioritní jazyk ekonoma. Proto je studentům nabízeno až 60 kurzů, 
které jsou vyučovány v jazyce anglickém. Tyto kurzy jsou vyučovány 
buď kmenovými učiteli fakulty, nebo profesory ze zahraničí, kteří 
pravidelně přijíždí z prestižních zahraničních univerzit vyučovat 
na NF jako hostující profesoři. Na NF lze absolvovat i celé studium 
v anglickém jazyce. Fakulta otevřela jako vůbec první na VŠE bakalář-
ský stupeň studia v angličtině, obor ekonomie (BSc Economics).

Studenti NF mohou v rámci bakalářských, magisterských i doktorských 
programů absolvovat semestrální, případně delší studijní pobyty v za-
hraničí s možností i získání akademického titulu ze zahraniční univerzi-
ty. Úspěšnost výjezdu studentů fakulty při konkurzech na výjezd do za-
hraničí je vysoká a činí až 70 % z počtu přihlášených studentů.

NF je členem řady mezinárodních organizací. Významná jsou členství 
samotné fakulty nebo jejích pracovníků ve vědeckých a akademic-
kých zahraničních či mezinárodních institucích. Ve všech zahranič-
ních kontaktech fakulty hraje prvořadou úlohu zájem o evropskou 
srovnatelnost výukových kurzů a jejich atraktivita pro domácí 
i zahraniční studenty. Obecným cílem fakulty je zajištění špičkové 
kvality výuky srovnatelné s výukou na předních světových univerzi-
tách ekonomického zaměření. NF usiluje i o posílení svého posta-
vení v oblasti vědy a výzkumu. Zaměření vědy a výzkumu vychází 
z dlouhodobého záměru a profilu fakulty. Systematicky jsou rozvíjeny 
aktivity zejména v oblasti kvalitativní a kvantitativní analýzy státních 
zásahů a regulace z hlediska ekonomické efektivnosti a kvality života, 
teorie a praxe regionálního rozvoje, evaluace státních intervencí a te-
oreticko-metodologického přístupu ke zkoumání příčinných vztahů 
státních politik.  

O prestižním postavení NF v nabídce ekonomického vzdělání svědčí 
mimo jiné i skutečnost, že se fakulta v projektu FakultaRoku.cz, orga-
nizovaném Českou studentskou unii, umístila na prvním místě mezi 
fakultami v oboru Ekonomie a v celkovém hodnocení fakult všech ve-
řejných vysokých škol v České republice skončila na svém historicky 
nejlepším – druhém místě. Národohospodářská fakulta se současně 
umístila na druhém místě v aktuálním žebříčku nejlepších ekonomic-
ky zaměřených fakult, který každoročně vyhlašují Hospodářské novi-
ny. Ten je postaven na obdobných principech jako ranking světových 
univerzit s ekonomickým zaměřením, který provádí Financial Times. 

NÁRODOHOSPODÁŘSKÁ FAKULTA, 
FAKULTA ROKU 2013/2014

Rozvojové a poradenské 
centrum (RPC) zprostředková-
vá studentům nabídky práce 
a dále během každého semes-

tru pořádá prezentace společností na Vysoké škole ekonomické v Pra-
ze, kde firmy nabízejí volná pracovní místa, seznamují návštěvníky 
s firemní kulturou, také objasňují postup při výběru nových pracovní-
ků. RPC na tuto akci zajišťuje vhodnou místnost, registraci účastníků 
a příslušnou propagaci události mezi studenty a absolventy školy 
– nejčastěji formou hromadného e-mailu registrovaným zájemcům, 
inzerce na webu RPC (rpc.vse.cz) a na facebooku RPC.

Podrobnosti o možnostech uspořádání akcí na VŠE lze najít na http://
rpc.vse.cz/pro-firmy/poradani-akce/. V případě zájmu o jakoukoliv 
službu je možné se obrátit na pracovníky RPC. Rozvojové a poraden-

ské centrum VŠE také dvakrát ročně (březen a říjen) pořádá veletrh 
pracovních příležitostí ŠANCE. Veletrh zprostředkovává přímý kontakt 
mezi zástupci vystavujících společností a studenty, příp. čerstvými 
absolventy. Pro návštěvníky je vždy připraven i bohatý doprovodný 
program formou samostatných prezentací vystavujících, panelových 
diskuzí a individuálních konzultací. Podrobnosti o veletrhu je možné 
najít na rpc.vse.cz/sance/o-veletrhu.

ROZVOJOVÉ A PORADENSKÉ CENTRUM

KO
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TA

KT

LinkedIn:
 jako skupina VSE Prague Alumni skupina je uzavřená, před schválením je nutné zažádat o členství
 Jako společnost University of Economics, Prague (Vysoká škola ekonomická v Praze). Při zadávání školy do Vašeho vzdělání 

se Vám objeví pod stejným názvem spolu s logem také v rolovacím menu.

VŠE:
 součást Rozvojového a poradenského centra (NB37) http://absolventi.vse.cz


